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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Marilândia, relativa ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do
senhor Geder Camata.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do
Relatório Técnico 83/2019, no qual constatou indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial 117/2019, com propositura de citação do responsável,
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Devidamente

citado,

o

responsável

apresentou

suas

razões

de

defesa

(Defesa/Justificativa 321/2019 e Peças Complementares docs. 62 a 75).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE para
análise, o qual sugeriu na Instrução Técnica Conclusiva 1225/2019 a emissão de
Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas em razão da permanência de
irregularidades apontadas no Relatório Técnico 83/2019.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 1509/2019), acrescentando determinação ao Poder Executivo Municipal para
divulgar amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio.
Os autos integraram a pauta da 22ª Sessão da 1ª Câmara, quando foi realizada
sustentação oral pela Dra. Larissa Bona e pelo senhor Gustavo Bergamaschi,
representando o senhor Geder Camata, deferida a juntada de memorial e
documentação comprobatória (doc. 87).
Em seguida os autos foram encaminhados à área técnica, que elaborou a
Manifestação Técnica 10308/2019, opinando pelo afastamento dos itens 4.1.1 e
4.3.2.2 do RT 83/2019 e pela irregularidade das contas (doc. 96).
O Ministério Público de Contas exarou o Parecer 3982/2019, ressaltando a gravidade
da irregularidade e opinando pela emissão de Parecer Prévio pela rejeição das
contas (doc. 96).

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO
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Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas para tomar como razão de decidir as fundamentações exaradas
na Instrução Técnica Conclusiva 1225/2019 e na Manifestação Técnica
10308/2019, corroboradas pelos Pareceres do Ministério Público de Contas,
abaixo transcritos, divergindo, tão somente, após a sustentação oral, quanto à
proposta de encaminhamento:

Instrução Técnica Conclusiva 1225/2019:
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Abertura de créditos adicionais suplementares em montante superi or ao
autorizado em lei (item 4.1.1 do RT 083/2019).

DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 083/2019:
A Lei Orçamentária Anual (Lei 1301/2016), estimou a receita e fixou a
despesa para o exercício de 2017 em R$ 30.500.000,00, admitindo a
abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a R$ 3.050.000,00.
Considerando que houve abertura de créditos adicionais suplementares no
valor de R$ 3.345.130,13, identificados na relação de créditos adicionais
(DEMCAD) como autorizados pela LOA, ou seja, apura-se uma extrapolação
ao limite no valor de R$ 295.130,13.
Propõe-se citar o responsável para apresentar suas alegações de defesa,
acompanhadas de documentação de suporte.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável apresentou as
seguintes justificativas:
Consta na apuração do subitem, possível evidência
limite de 10% para suplementação através de
estipulado pela Lei 1301/2016 (LOA 2017), cujo total
R$ 3.050.000,00. Contudo, identificamos que para
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efetiva da referida Lei, foi considerado somente os 10% autorizados pelo Art.
6º, não sendo considerado a possibilidade de utilização do Art. 7º também da
Lei 1301/2016, que autoriza suplementações por anulação dentro de um
mesmo projeto ou atividade.
O Art. 6º e 7º da Lei 1301/16 (LOA 2017), rege sobre as suplementações da
seguinte forma:
Art. 6º Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado de
acordo com o Art. 7º da Lei nº 4.320/64 a:
Parágrafo Primeiro: Suplementar em 10% (dez por cento) os
recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais;
Art. 7º É dispensada a autorização legislativa específica para abertura
de créditos adicionais através de anulação total ou parcial de dotações
orçamentárias, entre os valores de um elemento de despesa para
outro dentro de um mesmo projeto ou atividade, assim como
suplementações entre fontes de recursos de um mesmo elemento de
despesa.
Desta forma, podemos observar que
suplementado através de anulação de
autorização do Art. 7º, cuja intenção
mantenham relação com a ação para a
atividades).

do total de R$ 3.345.130,13
dotação, parte foi utilizado da
é autorizar suplementações que
qual foram planejadas (projetos e

Tal controle foi realizado através de opções no sistema informatizado onde
pode ou não ser habilitado o abatimento de tal suplementação do saldo
autorizada na legislação, sendo os créditos adicionais condicionados ao Art.
7º desabilitados nesta opção.
As suplementações por anulação dentro de um mesmo projeto e atividade
resultantes do Art. 7º totalizaram R$ 537.442,01, o que condiciona o
montante de R$ 2.807.688,12 suplementado por autorização do Art. 6º da Lei
1301/16.
Considerando as explicações apresentadas, e certos de que as
suplementações relativas à Lei 1301/2016 estão dentro dos limites
estabelecidos, e considerando ainda relatório de todas suplementações
vinculadas ao Art. 7º em anexo, entendemos ter sanado tal divergência.
Vale ressaltar ainda que tal dispositivo (suplementações por anulação dentro
do mesmo projeto ou atividade) também foi inserido na LOA de 2018,
contudo com um percentual limitando a 10% específico para este tipo de
crédito adicional.
O gestor acostou documentação de suporte para este indicativo de irregularidade.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
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Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que
o mesmo não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que foram abertos créditos adicionais com
base na LOA no montante de R$ 3.345.130,13, sendo que o limite contido naquela lei era
de R$ 3.050.000,00. Assim, houve a abertura de créditos adicionais suplementares acima
do limite, indicando infração legal.
Em sua defesa, o gestor alegou que o montante de créditos adicionais abertos com base
no artigo 6º da LOA foi de R$ 2.807.688,12. De outro lado, foram abertos créditos
adicionais com base no artigo 7º da LOA no montante de R$ 537.442,01, sendo que os
créditos abertos com base no referido artigo 7º não abatem o limite estabelecido no
artigo 6º da LOA.
Pois bem.
Antes de adentrarmos no mérito da questão, temos que informar quais documentos foram
acostados pelo gestor para sustentar suas alegações.
Nesse sentido, identificamos os documentos eletrônicos “Peças Complementares
6070/2019-9 e 6071/2019-3”, que tratam das suplementações ocorridas no período com
base no aludido artigo 7º da LOA.
Do referido documento temos que ao final do mesmo encontra-se o seguinte total
referente aos créditos adicionais:

Depreende-se, da figura acima, que os créditos adicionais abertos no período com base
no artigo 7º da LOA perfizeram o montante de R$ 537.442,01.
Das informações gravadas no ora documento chegamos a dois pontos muito bem
definidos. O primeiro confirma que houve abertura de créditos adicionais classificadas
contabilmente como suplementações que “não abatem o teto”.
A segunda constatação diz respeito à impossibilidade de se afirmar que os créditos
abertos ocorreram dentro do mesmo elemento de despesa para outro dentro de um
mesmo projeto ou atividade, assim como se as suplementações foram efetuadas entre
fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, nos exatos termos do artigo 7º
da LOA.
O que deve ficar claro é que não se discute neste momento a legalidade da LOA (artigo
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7º), e sim a ausência de elementos de transparência do documento de suporte
apresentado com vistas a afastar a irregularidade.
Assim e, considerando que não foi possível verificar se ocorreram movimentações de
crédito nos exatos termos da LOA; vimos não aceitar as alegações de defesa, fato este
que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no
item 4.1.1 do RT 083/2019.

2.2 Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do resultado
financeiro da fonte de recursos (item 4.3.2.1 do RT 083/2019).

DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 083/2019:
Observou-se do anexo ao balanço patrimonial (BALPAT) que a fonte de
recursos 604 encerrou o exercício com saldo zero, e a fonte 605 encerrou o
exercício com superávit financeiro de R$ 808.409,93. Entretanto, ao efetuarse a apuração do resultado financeiro dessa fonte utilizando-se as
informações constantes nos demonstrativos contábeis apura-se o seguinte:
Tabela 14: Apuração saldo financeiro fontes 604 e 605
Fonte
604
(R$)

Em R$ 1,00
Fonte 605 (R$)

Resultado do anexo do Balanço
Patrimonial (a)

0,00

399.882,35

Receita conforme tabela 13 (b) (fonte
604 cf tabela 15)

1.782.736,12

1.042.331,55

Despesa Empenhada
tabela 13 (c)

0,00

712.296,40

Superávit apurado (d= a + b – c)
31/12/17

1.782.736,12

729.917,50

Superávit
31/12/17

0,00

808.409,93

– conforme

evidenciado

(BALPAT)

Saldo em conta bancária 31/12/17
0,00
808.409,93
Fonte: Processo TC 03720/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Verifica-se que o saldo das fontes 604 e 605 existentes no anexo do balanço
patrimonial divergem do apurado por esta Corte de Contas.
Diante do exposto, considerando-se que os recursos apurados na tabela 14
estão inconsistentes com os evidenciados nos demonstrativos contábeis,
sugere-se citar o prefeito para apresentar suas alegações de defesa,
acompanhadas de documentos probantes.
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Verificou-se, ainda, do balancete da despesa executada, que não há
evidências da utilização direta das fontes 604 e 605, de recursos de royalties,
para pagamento de dívidas e do quadro permanente de pessoal, conforme
vedação contida no art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
10.720/2017 (Lei Estadual).
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável apresentou as
seguintes justificativas:
A referida divergência, consiste no confronto entre os valores transferidos a
título de Royalties Federal obtidos através do Sistema de Informações do
Banco do Brasil (R$ 1.782.736,12), com o valor reconhecido na contabilidade
na fonte de recursos 604 (R$ 0,00).
Diante do exposto, foi identificado que as receitas de Royalties Federal foram
contabilizadas erroneamente como fonte de recursos ordinários durante o
exercício de 2017, contudo, devemos salientar que foi um caso isolado de
controle errôneo por fonte de recursos, uma vez que este Ente possui vasto
detalhamento de fontes de recursos a vários anos a fim de controlar e apurar
a origem e a aplicação conforme sua vinculação, sempre demonstrando a
esta Corte através de suas prestações de contas tal controle.
Contudo, e apesar do equívoco, as despesas com este recurso foram
aplicadas de acordo com a sua finalidade, não sendo somente controlada
por fonte de recursos, mas aplicada em sua correta vinculação.
A conta bancária vinculada ao recebimento e aplicação de Royalties
Estadual (108.558-1) demonstra toda a movimentação dos recursos de
acordo com sua finalidade, restando saldo ao final de 2017 de apenas R$
2.547,35 (extratos em anexo), o que praticamente não influencia em um
superávit financeiro de recursos ordinários de R$ 1.159.371,50 apurado em
2017, o que também demonstra que, apesar de ser movimentada como
recursos ordinários, não houve influência significativa no saldo final do
exercício quando se trata de apuração do superávit financeiro por fonte de
recursos.
Ressalta-se também, que no exercício de 2018 a fonte os recursos de
Royalties Federal foram devidamente reconhecidos e aplicados na sua
devida fonte 604, mais uma vez demonstrando que 2017 foi um caso isolado
de controle de uma única fonte, sendo 2019 também origem e recebimento
na sua devida fonte de recursos (novas fontes).
Diante do exposto, considerando que tal fato foi isolado no tocante a falta de
controle por esta fonte de recursos em específico, e reforçando que tal
divergência não teve impacto significativo no superávit financeiro apurado
nos recursos ordinários, bem como também as aplicações foram de acordo
com a legalidade (extrato contábil de movimentação da conta em anexo),
acreditamos que o respectivo indicativo de irregularidade tenha sua
regularidade aceita.
O gestor acostou documentação de suporte para este indicativo de irregularidade.
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DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que
o mesmo não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que os recursos recebidos a título de
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam
discrepância na apuração do resultado financeiro da fonte de recursos.
Em sua defesa, o gestor alegou que as receitas de Royalties Federal (Fonte 604) foram
contabilizadas erroneamente como fonte de recursos ordinários durante o exercício de
2017. Aduziu, ainda, que apesar do equívoco, as despesas com este recurso foram
aplicadas de acordo com a sua finalidade, não sendo somente controlada por fonte de
recursos, mas aplicada em sua correta vinculação.
Pois bem.
Antes de adentrarmos no mérito da questão, temos que informar quais documentos foram
acostados pelo gestor para sustentar suas alegações.
Nesse sentido, identificamos o documento eletrônico “Peça Complementar 6075/2019-1”,
que trata do “Extrato Bancário – Lógica Contábil”, da conta do Banco do Brasil 108.558-1.
O saldo em 31 de dezembro de 2017 era R$ 0,00.

Temos que as alegações do gestor estão contraditórias no que tange à movimentação da
conta dos royalties federais. O extrato corroborou com a informação contida no Relatório
Técnico
Dito isto, temos que resgatar o teor do parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar
101/2000, definindo que ”os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”.
Portanto, no caso concreto, é necessário que haja controle das disponibilidades, por
fontes de recursos, como medida basilar a fim de se garantir que não haja déficits ou
utilização indevida dos recursos financeiros em objeto diverso daquele a que se vincula.
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Assim e, considerando que não houve justificativas plausíveis quanto ao fato de o
superávit financeiro apurado/evidenciado divergir do saldo bancário, notadamente da
fonte de recursos 604, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo
de irregularidade apontado no item 4.3.2.1 do RT 083/2019

2.3 Ausência de reconhecimento e evidenciação contábil da receita de recursos de
royalties Federal (item 4.3.2.2 do RT 083/2019).

DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 083/2019:
Constata-se na tabela 13 que, de acordo com informação contida nos
demonstrativos contábeis, não houve recebimento de royalties de petróleo
na fonte 604. Entretanto, consultando-se o Sistema de Informações do
Banco
do
Brasil
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setorpublico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/repasse-derecursos/transferencias-constitucionais#/ - verifica-se que o Município obteve
a seguinte arrecadação de royalties:
Tabela 15: Royalties Petróleo – Sistema de Informações do Banco do Brasil
Data
recebimento

do

Em R$ 1,00

FEP
–
Fundo
Especial do Petróleo

ANP
–
Royalties ANP

TOTAL

24/01/2017

7.981,86

129.725,89

137.707,75

24/02/2017

10.652,92

170.927,49

181.580,41

24/03/2017

10.248,33

156.335,04

166.583,37

29/03/2017

52,62

--

52,62

24/04/2017

8.890,27

136.782,37

145.672,64

22/05/2017

8.794,83

141.211,76

150.006,59

23/06/2017

8.660,75

134.750,20

143.410,95

21/07/2017

9.342,61

146.423,85

155.766,46

28/08/2017

8.765,28

133.509,28

142.274,56

28/09/2017

8.881,00

101.200,92

110.081,92

23/10/2017

8.993,82

139.841,98

148.835,80

24/11/2017

9.672,42

136.870,88

146.543,30

21/12/2017

10.441,49

143.778,26

154.219,75

TOTAL

111.378,20

1.214.369,50

1.782.736,12

Diante do exposto, há evidências do não reconhecimento da receita, motivo
pelo qual se propõe a citação do gestor para apresentar justificativa, tendo
em vista os artigos 35 e 98 a 100 da Lei 4320/64 e Normas Brasileiras de
Contabilidade (2016/NBCTSPEC).
DAS JUSTIFICATIVAS:
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Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável apresentou as
seguintes justificativas:
Em análise ao apontado por este item, foi constatado que no exercício de
2017 a contabilização das receitas oriundas de Royalties Federal realmente
não foram registradas com a fonte de recursos 604, mas sim como recursos
ordinários (conforme balancete consolidado da receita em anexo) – ressaltase aqui que o somatório da segunda coluna Tabela 15 do referido relatório
técnico está com valor errôneo, sendo o correto R$ 1.671.357,92. Contudo,
apesar de tal equívoco no reconhecimento das receitas, as despesas com
Royalties Federal não foram utilizadas para pagamento de dívidas e quadro
permanente de pessoal, em atendimento ao Art. 8º da Lei Federal 7990/89,
mas tão somente para serviços e materiais (conforme relatório de
movimentação da conta 108.558-1 em anexo).
Vale ressaltar ainda que no exercício de 2018 as receitas de Royalties
Federal foram devidamente registradas na fonte 604, bem como suas
despesas aplicadas conforme a mesma vinculação.
O gestor acostou documentação de suporte para este indicativo de irregularidade.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que
o mesmo não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que não houve o reconhecimento e a
evidenciação contábil da receita de recursos de royalties federal (fonte 604), nos termos
dos demonstrativos contábeis encaminhados.
Em sua defesa, o gestor alegou que no exercício de 2017 a contabilização das receitas
oriundas de Royalties Federal realmente não foi registrada como fonte de recursos 604,
mas sim como recursos ordinários (fonte 000). Aduziu, ainda, que apesar de tal equívoco
no reconhecimento das receitas, as despesas com royalties federais não foram utilizadas
para pagamento de dívidas e quadro permanente de pessoal, em atendimento ao art. 8º
da Lei Federal 7990/1989, mas tão somente para serviços e materiais.
Pois bem.
Conforme pontuado no item anterior desta ITC (item 2.2), identificamos que não havia
controle satisfatório sobre a utilização dos recursos relativos aos royalties do petróleo
repassados pela União. Neste item, temos que não foram identificados o registro e a
evidenciação das receitas desta fonte de recursos.
E, adotando-se a mesma linha de raciocínio do item 2.2, temos que resgatar o teor do
parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar 101/2000, definindo que ”os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso”.
Portanto, no caso concreto, é necessário que haja controle das disponibilidades, por
fontes de recursos, como medida basilar a fim de se garantir que não haja déficits ou
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utilização indevida dos recursos financeiros em objeto diverso daquele a que se vincula.
Ocorre que o erro na evidenciação do registro da receita vai de encontro a esta
orientação.
Assim e, considerando que não houve justificativas plausíveis quanto ao fato de o registro
das receitas de royalties não figurar na fonte correta, especificamente da fonte de
recursos 604; vimos não aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a
opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 4.3.2.2 do RT
083/2019

2.4 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no Balanço
Patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis (item
6.1 do RT 083/2019).

DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 083/2019:
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT),
verificou-se incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos
evidenciado, conforme se demonstra:
Tabela 22: Fontes de recursos – Anexo Balanço Patrimonial x Disp. Líq Caixa Em R$
1,00
Fonte de Recurso

Res.
R$

Financeiro Disp. Líq. Caixa
R$

SAÚDE – RECURSOS PRÓPRIOS

- 12.404,24

16.098,50

SAÚDE – RECURSOS DO SUS

676.436,04

681.875,70

EDUCAÇÃO – RECURSOS PRÓPRIOS MDE

446.386,97

478.551,43

EDUCAÇÃO – FUNDEB 40%

13.354,06

20.527,86

EDUCAÇÃO – FUNDEB 60%

- 16.622,14

397,09

NÃO
VINCULADOS
–
RECURSOS
1.159.371,50
1.104.380,16
ORDINÁRIOS
Fonte: Processo TC 05541/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
O resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio
do Anexo 5 da RGF, tabela 30 deste relatório, tendo como base o Termo de
Verificação de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração
da Dívida Flutuante. Embora o conceito utilizado na elaboração do Anexo 5
difira do utilizado na apuração do resultado financeiro, foi possível identificar
a incoerência.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei
Complementar 101/00, os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso.
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Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para que apresente as
justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de
irregularidade.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável apresentou as
seguintes justificativas:
A divergência apurada refere-se ao confronto de informações entre o anexo
do Balanço Patrimonial e o Anexo 5 da RGF. Neste caso, ressalto que
quando preenchido o sistema LRFWeb, que resulta na emiss ão do Anexo 5
da RGF em referência, as informações de saldo financeiro por fonte de
recursos apresentavam o resultado de toda movimentação de 2017, sem ser
realizada uma análise mais minuciosa da realidade e fidedignidade daquelas
informações (visto também o prazo para encaminhamento do mesmo e a
enorme demanda de início de mandato/ano para o setor contábil). Vale
ressaltar, que tal movimentação advém de diversos fatos ocorridos,
principalmente no setor financeiro, responsável pelo pagamentos e
recebimentos. Contudo, ao emitir o anexo do Balanço Patrimonial para
conferência final (já em final de prazo para envio da PCA, resultante de
diversas inconsistências que os jurisdicionados passaram/passam em virtude
de adaptação do sistema informatizado às mudanças nas prestações de
contas) foi verificado que alguns valores estavam incompatíveis com a
realidade, o que nos levou a efetuar um levantamento do saldo e das
obrigações que compõem a apuração do superávit financeiro para acerto no
sistema informatizado através de lançamento contábeis, e demonstração do
real saldo financeiro para, inclusive, servir de fonte de suplementação no
exercício seguinte consignada à realidade dos saldos remanescentes de
2017.
Para execução do levantamento das informações para acert o do anexo do
Balanço Patrimonial, foram realizados levantamentos por UG em planilha de
Excel (como de costume deste setor), sendo encaminhadas em anexo para
conhecimento da forma com a qual se resultou o saldo real (planilhas com
valores das UGs Assistência Social, Fundo de Saúde e Prefeitura Municipal,
sendo a diferença dos recursos ordinários pertencentes às UGs Câmara
Municipal e SAAE).
Importante salientar que este departamento de contabilidade já vem
prezando pelo controle por fontes de recursos a vários anos (podendo ser
confirmado inclusive pela vasta quantidade de fontes de recursos que foram
detalhadas afim de melhorar e afinar o controle financeiro), e que
frequentemente vem realizando esses acertos de distorções apresentados
no anexo do Balanço Patrimonial, porém, no exercício de 2017 faltou
também identificar a necessidade de acerto as informações encaminhadas
pela LRFWeb.
O gestor não acostou documentação de suporte para este indicativo de irregularidade.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
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Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que
o mesmo logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que o resultado financeiro das fontes de
recursos evidenciado no Balanço Patrimonial era inconsistente em relação aos demais
demonstrativos contábeis.
Em sua defesa, o gestor alegou que ao emitir o anexo do Balanço Patrimonial foi
verificado que alguns valores estavam incompatíveis com a realidade, havendo a
necessidade de realizar um acerto no sistema informatizado através de lançamento
contábeis.
Pois bem.
Incialmente, temos que registrar que neste indicativo de irregularidade o ponto central é o
descontrole quanto ao verdadeiro saldo das fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao
Balanço Patrimonial e no Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a
Pagar. Ressalte-se que o superávit financeiro é fonte de abertura de créditos adicionais
em exercício posterior, observada a fonte de recursos, nos termos das Leis 4320/1964 e
101/2000.
É fato que o Anexo 5 (RGFRAP) não deveria indicar uma disponibilidade, por fonte de
recursos, em valor exatamente igual ao Anexo ao Balanço Patrimonial (Demonstrativo do
Superávit/Déficit financeiro do exercício). De qualquer forma, o Anexo ao Balanço
Patrimonial apresentado ordinariamente pelo município de Marilândia evidenciava
algumas fontes deficitárias, de modo incompatível com o apurado pelo TCEES.
Compulsando os documentos eletrônicos “Peças Complementares 6067/2019-7,
6068/2019-1 e 6069/2019-6”, verificamos documentos de apuração manual das UG’s
Prefeitura, Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social apontando os saldos do
superávit por fonte de recursos.
Dito e, considerando que a divergência entre o RGFRAP e o Anexo ao Balanço
Patrimonial não são significativas, temos que aceitar, por serem razoáveis, as
justificativas do gestor.
Ademais, não se vislumbrou déficit financeiro no período, fator este que se somaria à
ausência de controle das fontes de recursos.
Dito isto, considerando que há documentos que comprovem que o município está
providenciando a regularização da contabilização por fontes de recursos; considerando
que não houve infração ao artigo 55, III, b, da LC 101/2000; vimos aceitar as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de
irregularidade apontado no item 6.1 do RT 083/2019.

2.5 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo do Passivo Financeiro
evidenciado no Balanço Patrimonial (item 12.1.11 do RT 083/2019).

DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 083/2019:
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Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Flutuante,
observa-se divergência no valor do Passivo Financeiro evidenciado, como
segue:

Demonstrativo (a)
Valor
Balanço Patrimonial (b)
300.550,80
Demonstrativo da Dívida Flutuante
151.023,27
(=) Divergência (a - b)
149.527,53
Fonte: Processo TC 03720/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
É importante destacar que o valor de R$ 107.313,55 referente aos Restos a
Pagar
Processados
(arquivo DEMRAP), não estão devidamente
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável, para apresentar as
razões de justificativas que julgar necessárias.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável apresentou as
seguintes justificativas:
A divergência deste item confronta os dados entre o Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo da Dívida Flutuante, ambos arquivos estruturados que
demonstram, dentre outras informações, o saldo das obrigações financeiras
ao final do exercício.
Depois de analisar ambas as peças da PCA (arquivos impressos), podemos
detalhar o Demonstrativo da Dívida Flutuante da seguinte forma:

Foi constatado que o Demonstrativo da Dívida Flutuante enviado através de
arquivo estruturado na PCA não carregou as informações de forma
consolidada, nem tampouco os valores dos restos a pagar processados,
constando somente o valor das consignações e depósitos da UG Prefeitura
que somaram R$ 150.968,28 e R$ 54,99 - respectivamente, o que totaliza o
montante de R$ 151.023,27 e figura a diferença de R$ 149.527,53 quando
confrontado com o correto valor demonstrado no Balanço Patrimonial de R$
300.550,80, conforme apurado na Tabela 45.
Neste contexto, o Demonstrativo da Dívida Flutuante enviado na Prestação
de Contas Anual de Prefeito está realmente incorreto, tanto por não

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: C3418-EB7CE-2E46F

PARECER PRÉVIO TC-110/2019
lm/al

demonstrar as consignações das outras UGs, como por não demonstrar os
Restos a Pagar. Porém, quando emitido Demonstrativo da Dívida Flutuante
pelo sistema para impressão (de forma consolidada) ele carrega todas as
informações de forma correta, havendo a conferência através deste relatório
impresso e, por consequência, entendendo que os mesmos dados seriam
gerados pelo sistema informatizado na montagem da estrutura do arquivo
estruturado DEMDFLT.xml.
Em exercícios anteriores já ocorreram divergências parecidas, onde
relatórios impressos que são utilizados para análise e conferência
apresentam dados corretos, e ao gerar relatórios estruturados os valores
não correspondiam com os analisados, contudo, em alguns casos,
apresentavam críticas impeditivas no sistema CidadES que nos alertavam
para a divergência, sendo corrigida com a empresa responsável pelo sistema
e encaminhada corretamente, o que não aconteceu desta vez e provocou tal
divergência.
Diante de tal explicação, entendemos que o correto seria a retificação de tal
peça da PCA, porém, sabemos que não é possível. Desta forma, estamos
encaminhando em anexo os Demonstrativos da Dívida Flutuante de forma
individualizada que demonstram a compatibilização com os valores
demonstrados na tabela anterior e com o demonstrado no Balanço
Patrimonial de 2017.
Considerando as explicações apresentadas, e entendendo que a falta de
informação no Demonstrativo da Dívida Flutuante não prejudicou de forma
consistente a PCA, uma vez que tanto o DEMRAP quanto outros
documentos enviados (balancete de verificação por exemplo) já carregam os
corretos valores de restos a pagar e de consignações ao final do exercício, e
considerando ainda que foi evidente que tal equívoco foi provocado por um
problema de sistema informatizado somente neste arquivo estruturado,
esperamos ter conseguido esclarecer tal inconsistência.
O gestor acostou documentação de suporte para este indicativo de irregularidade.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que
o mesmo logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que o saldo final do Demonstrativo da Dívida
Flutuante diverge do passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial em R$
149.527,53.
Em sua defesa, o gestor alegou que o Demonstrativo da Dívida Flutuante foi gerado sem
contemplar a totalidade da dívida contraída e sem a devida consolidação das UG’s.
Nesse sentido, o gestor encaminhou novos Demonstrativos da Dívida Flutuante.
Pois bem.
Compulsando
6063/2019-9,

os documentos eletrônicos “Peças Complementares 6062/2019-4,
6064/2019-3,
6065/2019-8
e
6066/2019-2”, identificamos
novos
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Demonstrativos da Dívida Flutuante, cujos saldos consolidados do passivo de curto prazo
era de R$ 300.550,80, valor este igual ao registrado no Balanço Patrimonial.
Dito isto e, considerando que não mais divergem Balanço Patrimonial e Demonstrativo da
Dívida Flutuante, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a
opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 12.1.11 do RT
083/2019.

3. LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS
3.1. DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e artigo 22, parágrafo único
da Lei Complementar 101/2000.
Tabela 21) Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal – DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

Tabela 22) Despesas com pessoal – Consolidado
Descrição

Em R$ 1,00
Valor
31.501.452,34
16.020.073,68
50,86

Em R$ 1,00
Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada

31.501.452,34

Despesa Total com Pessoal – DTP

16.962.369,28

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

53,85

Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas do Poder Executivo e
consolidadas, foram cumpridos os limites legal e prudencial.

3.2.

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da Resolução
nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com o RT 083/2019, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de
120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:
Tabela 23): Dívida Consolidada Líquida
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita Corrente Líquida – RCL
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% da dívida consolidada líquida sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

0,00

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita
corrente líquida).
3.3.

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º,
inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da
Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei
Complementar 101/2000.
Tabela 24): Operações de Crédito (Limite 16% RCL)
Descrição
Receita Corrente Líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações de crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da dívida
% do comprometimento anual com amortização, juros e
encargos da dívida sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

Em R$ 1,00
Valor
31.501.452,34
0,00
0,00%
0,00

Tabela 25): Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)
Descrição
Receita Corrente Líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

Em R$ 1,00
Valor
31.501.452,34
0,00
0,00%

Tabela 26): Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Descrição
Receita Corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por antecipação de
receitas orçamentárias – ARO
% do montante global das operações de crédito por
antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

Em R$ 1,00
Valor
31.501.452,34

0,00

0,00
0,00%

De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no exercício,
os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado
Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República,
bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias.

3.4.

RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do
município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita .

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: C3418-EB7CE-2E46F

PARECER PRÉVIO TC-110/2019
lm/al

3.5.

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
De acordo com o RT 083/2019, não se verificou a inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (art. 55 da LRF).

4.

GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO E NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII,
do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
Tabela 28): Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do
ensino
% de aplicação
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

Em R$ 1,00
Valor
1.217.583,91
21.361.042,25
22.578.626,16
7.951.566,66
35,22

Da tabela acima se verifica que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de
25% relacionado à educação.
Tabela 29): Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério

Em R$ 1,00

Destinação de recursos

Valor

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB

4.598.892,91

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do
3.634.830,90
magistério
% de aplicação
79,04
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à
educação.

4.2. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
Tabela 30): Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
1.217.583,91
Receitas provenientes de transferências
20.494.994,60
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços 21.712.578,51
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públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
5.437.342,61
% de aplicação
25,04%
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo constitucional previsto para a saúde.

5. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de
2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988.
Tabela 31): Transferências para o Poder Legislativo

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior

22.614.243,11

% Máximo de
populacionais

7,00

gasto

do

Legislativo

-

conforme

Limite máximo permitido para transferência

dados

1.582.997,02

Valor efetivamente transferido
1.532.628,60
Fonte: Processo TC 3.720/2018 - Prestação de Contas Anual/2017

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu recursos ao Poder Legislativo
acima do limite permitido.
6. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de Marilândia,
exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017 e com o escopo
definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Marilândia, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas
anual do Sr. GEDER CAMATA, prefeito no exercício de 2017, conforme dispõem o inciso
III, do art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
 Abertura de créditos adicionais suplementares em montante superior ao autorizado em
lei (item 4.1.1 do RT 083/2019 e 2.1 desta ITC);
 Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural apresentam discrepância na apuração do resultado financeiro da fonte de
recursos (item 4.3.2.1 do RT 083/2019 e 2.2 desta ITC);
 Ausência de reconhecimento e evidenciação contábil da receita de recursos de royalties
Federal (item 4.3.2.2 do RT 083/2019 e 2.3 desta ITC);
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Do Parecer do Ministério Público de Contas 1509/2019:
“[...]
Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 1225/2019-1
para manutenção dos apontamentos de irregularidades acima descritos, acerca dos
quais, embora sem esgotá-los, tecem-se apenas argumentos adicionais neste parecer,
conforme segue.
1. Nota-se no item 4.1.1 do RT 0083/2019-5 (Abertura de créditos adicionais
suplementares em montante superior ao autorizado em lei) que o Chefe do Executivo
Municipal procedeu à abertura de créditos adicionais ultrapassando os limit es
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.
Conforme evidenciado pela unidade técnica, o gestor procedeu à abertura de créditos
adicionais suplementares no valor de R$ 3.345.130,13; desse montante R$ 3.050.000,00
estavam autorizados na LOA (Lei n. 1301/2016); contudo, a quantia de R$ 295.130,13 foi
aberta sem fonte de recursos correspondentes.
Ressalta-se que a documentação enviada pelo gestor não demonstra de forma fidedigna
quais fontes foram utilizadas para abertura do crédito suplementar.
Cabe enfatizar que para abertura dos créditos suplementares e especiais deve haver
indicação da fonte de recursos disponíveis, sendo o excesso de arrecadação uma das
fontes de recursos para abertura dos referidos créditos, conforme determina o artigo 43, §
1º, inciso II, da Lei Federal n. 4.320/64, in verbis:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa [...]
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o
saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
Ademais, é dicção expressa do art. 167, inciso V, da Constituição Federal, a vedação à
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.
O Tribunal Superior Eleitoral considera a abertura de crédito adicional sem recursos
disponíveis irregularidade insanável, que configura ato doloso de improbidade
administrativa, senão vejamos:
Inelegibilidade. Rejeição de contas. Irregularidades insanáveis.
Aplicam-se às eleições de 2010 as inelegibilidades introduzidas pela Lei
Complementar nº 135/2010, porque não alteram o processo eleitoral, de
acordo com o entendimento deste Tribunal na Consulta nº 1120-26.
2010.6.00.0000 (rel. Min. Hamilton Carvalhido).
As inelegibilidades da Lei Complementar nº 135/2010 incidem de imediato
sobre todas as hipóteses nela contempladas, ainda que os respectivos
fatos ou condenações sejam anteriores à sua entrada em vigor, pois as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização
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do pedido de registro da candidatura, não havendo, portanto, que se falar
em retroatividade da lei.
Constituem irregularidades insanáveis, que configuram ato doloso de
improbidade administrativa, o descumprimento de limite estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal e a abertura de crédito sem
recursos disponíveis.
Recurso ordinário provido (TSE, RO 399166, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, Dj 16/11/2010).
ELEIÇÕES 2008. Agravo regimental no recurso especial. Registro de
candidatura ao cargo de prefeito. Ex-prefeito. Parecer do TCE pela rejeição
de contas acolhido pela Câmara de Vereadores. Suspensão da decisão
transitada em julgado na via administrativa. Impossibilidade. Aplicação da
recente jurisprudência do TSE (Acórdão nº 31.942, rel. designado Min.
Carlos Ayres Britto, de 28.10.2008). Contas rejeitadas devido à utilização
de recursos inexistentes para abertura de créditos suplementares e à
existência de déficit orçamentário. Irregularidades insanáveis. Ausência de
decisão suspensiva dos efeitos do decreto legislativo. Inelegibilidade do
art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90 caracterizada. Reexame
(Súmula 279 do STF). Manutenção do acórdão do TRE. Registro
indeferido. Decisão agravada. Fundamentos não infirmados. Precedentes.
Recurso a que se nega provimento (TSE, RESPE 34025, Rel. Min.
Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Dj 17/12/2008).
Assim agindo, incorreu também o Chefe do Executivo no crime de responsabilidade
descrito no art. 1º, V, do Decreto-Lei n. 201/67, praticando a conduta ilícita descrita como
“ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com
as normas financeiras pertinentes”.
2. Lado outro, no que pertine às irregularidades apontadas nos itens 4.3.2.1 (recursos
recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural
apresentam discrepância na apuração do resultado financeiro da fonte de recursos) e
4.3.2.2 (ausência de reconhecimento e evidenciação contábil da receita de recursos de
royalties federal) do RT 0083/2019-5 – apurou-se gestão inadequada das fontes de
recursos, bem como a pratica de grave infração à norma legal ou regulamentar natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF dita regras para a utilização de recursos
vinculados e sua segregação das disponibilidades de caixa:
Art. 8º [...]Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso.
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os
recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem
identificados e escriturados de forma individualizada.
Trata-se de grave infração à lei de responsabilidade fiscal, cujo descumprimento tem
potencial de manipular a apuração de déficit e superávit, bem como verificação do correto
uso das fontes vinculadas e não vinculadas, conforme alertado pela unidade técnica.
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3. Em suma, a prestação de contas está maculada pela prática de graves infrações à
norma Constitucional e à Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo esse Tribunal de
Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela sua rejeição, nos termos do art.
80, inciso III, da LC n. 621/12.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Marilândia, referente ao exercício de
2017, sob responsabilidade de Geder Camata, na forma do art. 80, inciso III, da LC n.
621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;

2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LC
n. 101/00.
[...]”

Em razão do pedido de sustentação oral, os autos integraram a pauta da 22ª Sessão
da 1ª Câmara, sendo realizada pela Dra. Larissa Bona e pelo senhor Gustavo
Bergamaschi, representando o senhor Geder Camata.
Em seguida os autos foram encaminhados à área técnica, que elaborou a
Manifestação Técnica 10308/2019, opinando pelo afastamento dos itens 4.1.1 e
4.3.2.2 do RT 83/2019 e pela irregularidade das contas, tendo o Ministério Público
corroborado o entendimento.
Manifestação Técnica 10308/2019:
2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES EM MONTANTE
SUPERIOR AO AUTORIZADO EM LEI
Base Normativa: Art. 165, § 8º, art. 167, inciso V, da Constituição Federal/1988; arts 7º e
42 da Lei 4.320/1964; Lei Municipal 1301/2016 (LOA).
Conforme relatado na ITC 1225/2019:
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 083/2019:
A Lei Orçamentária Anual (Lei 1301/2016), estimou a receita e fixou a
despesa para o exercício de 2017 em R$ 30.500.000,00, admitindo a
abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a R$ 3.050.000,00.
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Considerando que houve abertura de créditos adicionais suplementares no
valor de R$ 3.345.130,13, identificados na relação de créditos adicionais
(DEMCAD) como autorizados pela LOA, ou seja, apura-se uma extrapolação
ao limite no valor de R$ 295.130,13.
Propõe-se citar o responsável para apresentar suas alegações de defesa,
acompanhadas de documentação de suporte.
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável
apresentou as seguintes justificativas:
Consta na apuração do subitem, possível evidência de descumprimento ao
limite de 10% para suplementação através de anulação de dotação
estipulado pela Lei 1301/2016 (LOA 2017), cujo total não poderia ultrapassar
R$ 3.050.000,00. Contudo, identificamos que para análise da autorização
efetiva da referida Lei, foi considerado somente os 10% autorizados pelo Art.
6º, não sendo considerado a possibilidade de utilização do Art. 7º também da
Lei 1301/2016, que autoriza suplementações por anulação dentro de um
mesmo projeto ou atividade.
O Art. 6º e 7º da Lei 1301/16 (LOA 2017), rege sobre as
suplementações da seguinte forma:
Art. 6º Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal
autorizado de acordo com o Art. 7º da Lei nº 4.320/64 a:
Parágrafo Primeiro: Suplementar em 10% (dez por cento) os
recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais;
Art. 7º É dispensada a autorização legislativa específica para
abertura de créditos adicionais através de anulação total ou
parcial de dotações orçamentárias, entre os valores de um
elemento de despesa para outro dentro de um mesmo projeto
ou atividade, assim como suplementações entre fontes de
recursos de um mesmo elemento de despesa.
Desta forma, podemos observar que
suplementado através de anulação de
autorização do Art. 7º, cuja intenção
mantenham relação com a ação para a
atividades).

do total de R$ 3.345.130,13
dotação, parte foi utilizado da
é autorizar suplementações que
qual foram planejadas (projet os e

Tal controle foi realizado através de opções no sistema informatizado onde
pode ou não ser habilitado o abatimento de tal suplementação do saldo
autorizada na legislação, sendo os créditos adicionais condicionados ao Art.
7º desabilitados nesta opção.
As suplementações por anulação dentro de um mesmo projeto e atividade
resultantes do Art. 7º totalizaram R$ 537.442,01, o que condiciona o
montante de R$ 2.807.688,12 suplementado por autorização do Art. 6º da Lei
1301/16.
Considerando as explicações apresentadas, e certos de que as
suplementações relativas à Lei 1301/2016 estão dentro dos limites
estabelecidos, e considerando ainda relatório de todas suplementações
vinculadas ao Art. 7º em anexo, entendemos ter sanado tal divergência.
Vale ressaltar ainda que tal dispositivo (suplementações por anulação dentro
do mesmo projeto ou atividade) também foi inserido na LOA de 2018,
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contudo com um percentual limitando a 10% específico para este tipo de
crédito adicional.
O gestor acostou documentação de suporte para este indicativo de
irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor,
entendemos que o mesmo não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que foram abertos créditos
adicionais com base na LOA no montante de R$ 3.345.130,13, sendo que o
limite contido naquela lei era de R$ 3.050.000,00. Assim, houve a abertura
de créditos adicionais suplementares acima do limite, indicando infração
legal.
Em sua defesa, o gestor alegou que o montante de créditos adicionais
abertos com base no artigo 6º da LOA foi de R$ 2.807.688,12. De outro
lado, foram abertos créditos adicionais com base no artigo 7º da LOA no
montante de R$ 537.442,01, sendo que os créditos abertos com base no
referido artigo 7º não abatem o limite estabelecido no artigo 6º da LOA.
Pois bem.
Antes de adentrarmos no mérito da questão, temos que informar quais
documentos foram acostados pelo gestor para sustentar suas alegações.
Nesse sentido, identificamos
os documentos eletrônicos “Peças
Complementares
6070/2019-9
e
6071/2019-3”,
que
tratam
das
suplementações ocorridas no período com base no aludido artigo 7º da LOA.
Do referido documento temos que ao final do mesmo encontra-se o seguinte
total referente aos créditos adicionais:

Depreende-se, da figura acima, que os créditos adicionais abertos no
período com base no artigo 7º da LOA perfizeram o montante de R$
537.442,01.
Das informações gravadas no ora documento chegamos a dois pontos muito
bem definidos. O primeiro confirma que houve abertura de créditos adicionais
classificadas contabilmente como suplementações que “não abatem o teto”.
A segunda constatação diz respeito à impossibilidade de se afirmar que os
créditos abertos ocorreram dentro do mesmo elemento de despesa para
outro dentro de um mesmo projeto ou atividade, assim como se as
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suplementações foram efetuadas entre fontes de recursos de um mesmo
elemento de despesa, nos exatos termos do artigo 7º da LOA.
O que deve ficar claro é que não se discute neste momento a legalidade da
LOA (artigo 7º), e sim a ausência de elementos de transparência do
documento de suporte apresentado com vistas a afastar a irregularidade.
Assim e, considerando que não foi possível verificar se ocorreram
movimentações de crédito nos exatos termos da LOA; vimos não aceitar as
alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção
do indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.1 do RT 083/2019. [Sic]
NOTAS TAQUIGRÁFICAS 165/2019 (pág. 1):
(...) O primeiro item, diz respeito à “abertura de créditos especiais
suplementares em montante superior ao autorizado em lei”. A área técnica
manteve
esse
indicativo
de
irregularidade
supostamente
pelo
descumprimento desse limite autorizado pelo art. 6º da nossa lei
orçamentária anual. Ele previa o montante de 10% do orçamento para essas
suplementações por meio de anulação total ou parcial da dotação
orçamentária. Porém, no cômputo desses 10% de limite, a área técnica
incluiu um outro tipo de suplementação, que, na verdade, é um
remanejamento de dotação dentro do mesmo projeto ou atividade que está
previsto no art. 7º da nossa lei orçamentária anual. O art. 7º discorre: “É
dispensada a autorização legislativa específica para abertura de crédit os
adicionais através de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias,
entre os valores de um elemento de despesa para outro dentro de um
mesmo projeto ou atividade, assim como suplementações entre fontes de
recursos de um mesmo elemento de despesa”. O que aconteceu foi que,
durante a apresentação das justificativas, foi encaminhado uma relação de
todas essas suplementações que ocorreram dentro do mesmo projeto e
atividade. Contudo, ao analisar esse art. 7º, a área técnica o interpretou de
forma diversa da que, de fato, consiste no disposto lido aqui, agora, e
entendeu que essas suplementações deveriam ocorrer dentro do mesmo
elemento de despesa. Só que o artigo é muito claro ao dizer que essas
suplementações vão ocorrer dentro do mesmo projeto ou atividade. Por
exemplo, a manutenção das atividades do ensino infantil, ele me dá abertura
de remanejar um elemento de despesa para outro. Por exemplo, o material
de consumo para serviço de terceiro pessoa jurídica. Assim, esse montante,
suplementado dentro do mesmo projeto atividade, não deve ser computado
dentro dos 10% previsto no artigo diverso da nossa lei orçamentária, que
consiste no art. 6º que dispõe de 10%. Esse é o nosso primeiro item. [Sic]
MEMORIAL 130/2019 (págs. 4-5):
Este indicativo de irregularidade refere-se ao suposto descumprimento do
limite autorizado para suplementação através de anulação total ou parcial de
dotação orçamentária constante no Art. 50 da Lei Orçamentária Anual de
2017, assim descrito:
Art. 6° Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado
de acordo com o Art. 70 da Lei no 4.320/64 a:
Parágrafo Primeiro: Suplementar em 10% (dez por cento) os
recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais;
Na defesa sustentamos a necessidade de se considerar o Art. 70 da própria
LOA 2017, que nos autoriza a suplementar, sem nova autorização legislativa,
elemento de despesas dentro de um mesmo projeto ou atividade, como
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segue:
Art. 7° É dispensada a autorização legislativa espec ífica para
abertura de créditos adicionais através de anulação total ou
parcial de dotações orçamentárias, entre os valores de um
elemento de despesa para outro dentro de um mesmo projeto
ou atividade, assim como suplementações entre fontes de
recursos de um mesmo elemento de despesa.
Desta forma, temos o Art 6° nos autorizando a suplementar 10% através de
anulação total ou parcial dotações orçamentárias, o que totaliza R$
3.050.000,00 (identificado pela própria área técnica), e o Art. 7° que dispensa
nova autorização legislativa para suplementações entre elementos de
despesa dentro de um mesmo projeto ou atividade, ou entre fontes de
recursos de um mesmo elemento de despesa. Desta forma, e considerando
o indicativo de irregularidade citado pela área técnic a, foi encaminhado
relação de todas as suplementações efetuadas através de anulação de
dotação de um mesmo projeto ou atividade - exatamente como autorizado
pelo Art. 70 - objetivando demonstrar de forma detalhada que do total de R$
3.345.130,13 identificado como suplementações através de anulação, R$
537.442,01 são referentes a um mesmo projeto ou atividade, portanto, se
encaixando na autorização descrita no Art. 70 da LOA de 2017.
Vale ressaltar que o Art. 7° citado, tem o objetivo de garantir que os
recursos fixados na Lei Orçamentária Anual sejam aplicados no mesmo
fim para o qual foram previstos (projeto ou atividade), somente
permitindo seu remanejamento de um elemento de despesa para outro
Cde material de consumo para Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
por exemplo).
A área técnica exerceu uma interpretação destoante do consignado em sede
de justificativa, bem como, dos documentos acostados, apesar de
explicitados seus conteúdos. Em suas razões para manter a
irregularidade, a área técnica não compreendeu que o documento
classificado como "Peças Complementares 6070/2019-9 e 6071/2019-3"
descrevem-se em seu cabeçalho como "total suplementado sem abater
da lei", pois se refere ao autorizado pelo Art. 7°, que não se inclui no
percentual relativo ao Art. 6°.
Além disso, houve um equívoco na interpretação do texto do art. 7°, ao
confrontar-se com os documentos comprobatórios, pois a área técnica
interpretou como se o autorizado pela lei fosse somente "DENTRO DO
MESMO ELEMENTO DE DESPESA", quando a lei diz "de um elemento
de despesa para outro DENTRO DO MESMO PROJETO OU ATIVIDADE"
ou "entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa".
Pelo demonstrativo em anexo, verifica-se que houve apenas remanejamento
dentro do mesmo projeto ou atividade. [Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: Observa-se do Memorial 00130/2019-6 e Notas Taquigráficas
165/2019-1, que a defesa não trouxe aos autos fato novo. No entanto, com a finalidade
de comprovar “que houve apenas remanejamento dentro do mesmo projeto ou atividade”,
acostou aos autos o seguinte demonstrativo:

Listagem de Créditos Adicionais - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017 Total suplementado pelo Art. 7° da Lei 1.301/2016, totalizando R$ 537.442,01, e
demonstrando na suplementação: Decreto, Data, Atividade/Projeto, Elemento de
Despesa, Ficha e Valor suplementados, bem como: Atividade/Projeto, Elemento de
Despesa, Ficha e Valor Anulados. (Memorial 130/2019, págs. 17-24)
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A ITC 1225/2019 ao manter a irregularidade, teve o cuidado de deixar claro que: “... não
se discute neste momento a legalidade da LOA (artigo 7º), e sim a ausência de
elementos de transparência do documento de suporte apresentado com vistas a
afastar a irregularidade.” (negritei)
Dessa forma, considerando-se que o documento acostado (págs. 17-24) tornou possível a
verificação de que os valores suplementados com base do art. 7º da Lei 1.301/2016
tiveram suas fontes anuladas de uma mesma Atividade/Projeto, alterando-se apenas os
elementos, sugere-se afastar a presente irregularidade.
2.2 Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural apresentam discrepância na apuração do resultado financeiro da fonte de
recursos
Base normativa: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
Conforme relatado na ITC 1225/2019:
Conforme relatado no RT 083/2019:
Observou-se do anexo ao balanço patrimonial (BALPAT) que a fonte de
recursos 604 encerrou o exercício com saldo zero, e a fonte 605 encerrou o
exercício com superávit financeiro de R$ 808.409,93. Entretanto, ao efetuar-se
a apuração do resultado financeiro dessa fonte utilizando-se as informações
constantes nos demonstrativos contábeis apura-se o seguinte:
Tabela 14: Apuração saldo financeiro fontes 604 e 605
1,00

Resultado do anexo do Balanço Patrimonial
(a)
Receita conforme tabela 13 (b) (fonte 604 cf
tabela 15)
Despesa Empenhada – conforme tabela 13
(c)
Superávit apurado (d= a + b – c) 31/12/17

Fonte
(R$)
0,00

Em R$

604

Fonte
605
(R$)
399.882,35

1.782.736,12

1.042.331,55

0,00

712.296,40

1.782.736,12

729.917,50

Superávit evidenciado (BALPAT) 31/12/17

0,00

808.409,93

Saldo em conta bancária 31/12/17

0,00

808.409,93

Fonte: Processo TC 03720/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Verifica-se que o saldo das fontes 604 e 605 existentes no anexo do balanço
patrimonial divergem do apurado por esta Corte de Contas.
Diante do exposto, considerando-se que os recursos apurados na tabela 14
estão inconsistentes com os evidenciados nos demonstrativos contábeis,
sugere-se citar o prefeito para apresentar suas alegações de defesa,
acompanhadas de documentos probantes.
Verificou-se, ainda, do balancete da despesa executada, que não há
evidências da utilização direta das fontes 604 e 605, de recursos de royalties,
para pagamento de dívidas e do quadro permanente de pessoal, conforme
vedação contida no art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei 10.720/2017
(Lei Estadual).
DAS JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável
apresentou as seguintes justificativas:
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A referida divergência, consiste no confronto entre os valores
transferidos a título de Royalties Federal obtidos através do
Sistema de Informações do Banco do Brasil (R$ 1.782.736,12),
com o valor reconhecido na contabilidade na fonte de recursos
604 (R$ 0,00).
Diante do exposto, foi identificado que as receitas de Royalties
Federal foram contabilizadas erroneamente como fonte de
recursos ordinários durante o exercício de 2017, contudo,
devemos salientar que foi um caso isolado de controle errôneo
por fonte de recursos, uma vez que este Ente possui vasto
detalhamento de fontes de recursos a vários anos a fim de
controlar e apurar a origem e a aplicação conforme sua
vinculação, sempre demonstrando a esta Corte através de suas
prestações de contas tal controle.
Contudo, e apesar do equívoco, as despesas com este recurso
foram aplicadas de acordo com a sua finalidade, não sendo
somente controlada por fonte de recursos, mas aplicada em sua
correta vinculação.
A conta bancária vinculada ao recebimento e aplicação de
Royalties Estadual (108.558-1) demonstra toda a movimentação
dos recursos de acordo com sua finalidade, restando saldo ao
final de 2017 de apenas R$ 2.547,35 (extratos em anexo), o que
praticamente não influencia em um superávit financeiro de
recursos ordinários de R$ 1.159.371,50 apurado em 2017, o
que também demonstra que, apesar de ser movimentada como
recursos ordinários, não houve influência significativa no saldo
final do exercício quando se trata de apuração do superávit
financeiro por fonte de recursos.
Ressalta-se também, que no exercício de 2018 a fonte os
recursos de Royalties Federal foram devidamente reconhecidos
e aplicados na sua devida fonte 604, mais uma vez
demonstrando que 2017 foi um caso isolado de controle de uma
única fonte, sendo 2019 também origem e recebimento na sua
devida fonte de recursos (novas fontes).
Diante do exposto, considerando que tal fato foi isolado no
tocante a falta de controle por esta fonte de recursos em
específico, e reforçando que tal divergência não teve impacto
significativo no superávit financeiro apurado nos recursos
ordinários, bem como também as aplicações foram de acordo
com a legalidade (extrato contábil de movimentação da conta
em anexo), acreditamos que o respectivo indicativo de
irregularidade tenha sua regularidade aceita.
O gestor acostou documentação de suporte para este indicativo de
irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor,
entendemos que o mesmo não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que os recursos recebidos a
título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural
apresentam discrepância na apuração do resultado financeiro da fonte de
recursos.
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Em sua defesa, o gestor alegou que as receitas de Royalties Federal (Fonte
604) foram contabilizadas erroneamente como fonte de recursos ordinários
durante o exercício de 2017. Aduziu, ainda, que apesar do equívoco, as
despesas com este recurso foram aplicadas de acordo com a sua finalidade,
não sendo somente controlada por fonte de recursos, mas aplicada em sua
correta vinculação.
Pois bem.
Antes de adentrarmos no mérito da questão, temos que informar quais
documentos foram acostados pelo gestor para sustentar suas alegações.
Nesse sentido, identificamos o documento eletrônico “Peça Complementar
6075/2019-1”, que trata do “Extrato Bancário – Lógica Contábil”, da conta do
Banco do Brasil 108.558-1. O saldo em 31 de dezembro de 2017 era R$
0,00.

Temos que as alegações do gestor estão contraditórias no que tange à
movimentação da conta dos royalties federais. O extrato corroborou com a
informação contida no Relatório Técnico
Dito isto, temos que resgatar o teor do parágrafo único, do art. 8º, da Lei
Complementar 101/2000, definindo que ”os recursos legalmente vinculados à
finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto
de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso”.
Portanto, no caso concreto, é necessário que haja controle das
disponibilidades, por fontes de recursos, como medida basilar a fim de se
garantir que não haja déficits ou utilização indevida dos recursos financeiros
em objeto diverso daquele a que se vincula.
Assim e, considerando que não houve justificativas plausíveis quanto ao fato
de o superávit financeiro apurado/evidenciado divergir do saldo bancário,
notadamente da fonte de recursos 604, fato este que nos conduz a opinar
pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 4.3.2.1
do RT 083/2019. [Sic]
NOTAS TAQUIGRÁFICAS 165/2019 (págs. 2-3):
(...) Abordando essa fala, começamos no primeiro item, “recursos recebidos
a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural
apresentam discrepância na apuração do resultado financeiro e saldo de
disponibilidades por fonte de recursos”. Como a fonte 604 não existia na
contabilidade em 2017, a área técnica, na hora da elaboração da apuração
do resultado final, do resultado financeiro, não identificou nem a receita, nem
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a despesa, nem o saldo anterior, com isso precisou se buscar informação
dentro do sistema de informação do Banco do Brasil, constante na tabela 15
do RT 083/2019, onde demonstra o valor de R$ 1.782.736,12. Valor
realmente recebido pelo município, referente a royalties federais. Contudo,
ela manteve esse mesmo valor como possível superávit financeiro. Como
não identificou dentro da prestação de contas nem a movimentação de
despesa e nem a despesa. Obviamente, essa informação não batia com o
resultado final dos extratos bancários, porque não existe a fonte 604, e gerou
essa discrepância aí na apuração do resultado financeiro. Na defesa da
citação 116/2019 foi anexado um documento chamado “extrato bancário
lógica contábil”, que viria a se tornar a peça complementar 6075/2018, que
demonstrava total...era um espelho da conta corrente dos royalties federais,
demonstrando à área técnica toda a movimentação na conta dos royalties.
Que acho interessante ressaltar que é um recurso que chega numa única
conta. Por si só já existe aí, então, o controle, por ser uma única conta
bancária. Apesar de a fonte de recurso estar como recurso ordinário. Então
comprovando aí toda movimentação dos royalties, inclusive constando
também na RT, na ITC, a informação de que inexiste qualquer evidência e
utilização dos recursos dos royalties para pagamento para outros fins que
não os legais. Juntamente com esta defesa, foi encaminhado também que a
informação que os recursos dos royalties, ao final do exercício de 2017,
seriam de somente R$ 2.547,35. Uma vez que o princípio desse item diz
respeito ao resultado financeiro. O resultado financeiro era de R$ 2.547,35.
Porém, a análise na ITC- 1225, a área técnica quando identificou esse valor
na nossa defesa confrontou esse valor com o saldo final desse relatório
“extrato bancário logico contábil”, que é um espelho da conta corrente.
Obviamente, a conta corrente fica zerada ao final do mês, ao final do dia, ao
final do ano. Porque todo recurso é automaticamente resgatado ou aplicado,
e fica disponível somente na conta aplicação. Quando a área técnica fez
esse comparativo, obviamente não bateu. E manteve, então, o indicativo de
irregularidade. Porém, acho que aí, talvez, por um lapso, a área técnica havia
esse extrato de conta aplicação também a pensar da defesa; e não foi
visualizada pela área técnica. Então, venho solicitar que seja juntado
também esse extrato de conta aplicação, demonstrando exatamente o valor
de R$ 2.547,35 foi o único motivo de a área técnica manter ainda esse
indício de irregularidade. No começo da minha fala, também, falei sobre 2018
já termos esses recursos da fonte 604 no orçamento de 2018 para frente,
também solicito a juntada desses documentos para comprovar. [Sic]
MEMORIAL 130/2019 (págs. 5-6):
Este indicativo de irregularidade refere-se a possível discrepância na
apuração de resultado financeiro da fonte de recursos do Royalties Federal
(fonte 604).
Na apuração do superávit financeiro, foram confrontadas informações do
Sistema de Informações do Bando do Brasil (Tabela 15 do RT 083/2019)
com as movimentações financeiras e orçamentária apresentadas na PCA de
2017.
Foi identificado que a fonte de recursos vinculada a conta bancária dos
Royalties Federal (Conta Bancária 108.558-1) foi "000 - Recursos Ordinários"
e não "604 - Royalties de Petróleo" como deveria. Tal controle vinha sendo
realizado desta forma em todos os outros exercícios anteriores, sendo
corrigido a partir da elaboração da LOA 2018, cuja fonte "604 - Royalties de
Petróleo" passou a ser utilizada de forma correta (conforme Balancete da
Receita e da Despesa em anexo). Também foi apensado à defesa cópia dos
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extratos bancários de conta corrente e aplicação da conta dos royalties
federal (Conta 108.558-1), bem como relatório contábil de movimentação da
referida conta.
Na justificativa apresentada, ressaltamos que a discrepância apurada pela
área técnica resultava unicamente da utilização, por este Ente, da fonte de
recurso "ordinários" no lugar da fonte "604 - Royalties de Petróleo", o que
ocasionou a incompatibilidade entre os valores apurados pela área técnica
(quando a mesma utilizou das transferências de Royalties Federais aos
municípios no Sistema de Informação do Banco do Brasil, para apurar o
superávit do exercício em confronto com informações na PCA 2017 de
Marilândia na fonte 604, cuja informação obtida foi R$ 0,00 por não haver a
fonte 604 no orçamento daquele exercício).
Por fim, a área técnica decidiu por manter o indicativo de irregularidade
apontando como principal motivo uma parte da defesa onde destacamos que
o saldo na conta bancária ao final do exercício foi de apenas R$ 2.547,35.
Vale ressaltar que os bancos oficiais estão autorizados a efetuar resgates e
aplicações automáticas em todas as contas correntes do Município, mot ivo
pelo qual a conta corrente sempre apresentará saldo zerado ao final do mês,
sendo a conta aplicação detentora de todo saldo final.
Neste ponto, a área técnica apontou na Instrução Técnica Conclusiva
que a defesa apresentou alegações contraditórias, apontando que o
saldo final do "Extrato Bancário- Lógica Contábil" demonstrava o saldo
zerado e na nossa defesa havíamos apontado saldo de R$ 2.547,35.
Desta forma, podemos presumir que o técnico responsável pela análise
da defesa não analisou o anexo relativo ao extrato de aplicação
financeira da conta dos Royalties Federais que estava anexo à defesa e
também no arquivo TVDISP da Prestação de Contas do Ordenador do
mesmo exercício, se apegando somente ao saldo apresentado no
"Extrato Bancário - Lógica Contábil", cuja função é demonstrar a
movimentação somente da conta corrente.
Concluindo e considerando que a opção pela manutenção da irregularidade
contida na Instrução Técnica Conclusiva demonstra unicamente a
divergência entre o superávit financeiro apurado/evidenciado em confronto
com o saldo bancário, anexamos o extrato de aplicação financeira da conta
dos Royalties Federais (Conta 108.558-1) para fazer prova das
considerações expostas. [Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: De acordo com a defesa oral, ficou esclarecido que a fonte 604 Recursos de royalties Federal (conta BB 108.558-1 e 108.558-1 A - Royalties Petróleo,
saldo em 31/12/2017: 2.547,35), em 2017 e exercícios anteriores teve seu registro e
contabilização realizados como recurso ordinário, fonte 1 (Peça Complementar
6075/2018).
Analisando-se o extrato bancário lógica contábil 2017 - Peça Complementar 6075/2018,
verifica-se:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A - Conta: 8 - 108.558-1 - ROYALTIES – PETROLEO
Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

(R$)

RECEITA
2.67
1.96
2,02

Total do Geral Receita
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(889.
225,
90)

Resgate da conta 108.558-1 A para a conta 108.558-1

1.78
2.73
6,12

Arrecadação de Receita

DESPESA
638.
595,
25

Movimentação Financeira Concedida Câmara Municipal De Marilândia (19/7,
18/8, 19/10, 21/11 e 19/12, montantes de R$ 127,719,05)

180.
000,
00

Transferência da Conta 108.558-1 para a conta BEES 6.160.162 - pagamento de
funcionários (30/03/2017)

12.0
00,0
0

Rateio consórcio pub. para trat. e dest. final adequada de res. Sólidos
(14/07/2017)

60.3
31,5
1

auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico/magnético

34.4
82,0
1

Pasep

242,
00

Desp. Bancária

460.
000,
00

Transferência da Conta 108.558-1 para a conta 108.531-X FPM

482.
502,
80

Demais - Combustível, publicações, serviços de informática e locação de
software, generos alimentícios, iluminação pública, fogos de artif. e matl.
Esportivo "Campeões do Futuro"

803.
808,
45

Aplicação da conta 108.558-1 para a conta 108.558-1 A

2.67
1.96
2,02

Total do Geral Despesa

0,00

Diferença entre Total do Geral Despesa e Total do Geral Receita
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0,00

Sdo Bco Conta: 8 - 108.558-1 - ROYALTIES – PETROLEO (TVDisp - 14 Prestação de Contas Anual 07006/2018-4)

2.54
7,35

Sdo
Bco
Conta:
108.558-1
A
ROYALTIES
PETROLEO Aplicação (TVDisp - 14 - Prestação de Contas Anual 07006/2018-4 e pág. 9,
Memorial 130/2019)

De acordo com o BALEXOR – Receita Royalties R$ 1.671.357,92, somada à Receita
Fundo Especial Do Petróleo – FEP 111.378,20 totaliza R$ 1.782.736,12, montante
compatível com o extrato bancário lógica contábil 2017 - Peça Complementar 6075/2018.
Conforme a defesa, a partir de 2018, tanto o planejamento na LOA como a execução
orçamentária, foram feitos dentro da fonte correta (604) e, visando a comprovação,
encaminhou às págs. 10-16 do Memorial 130/2019, Orçamento da Receita - Exercício De
2018, foi prevista na fonte 16040000 - Royalties do Petróleo, receita de R$1.850.000,00 e
16040000 - Royalties do Petróleo (FEP) R$ 115.000,00:

(...)

Com respeito à fonte 605 - Recursos de royalties Estadual (conta BEES 11.672.698 A,
saldo 808.409,93) Cota-Parte Royalties – Lei Estadual Nº 8.308/2006 – Art 2º R$
988.748,84, Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados –
Royalties R$53.582,71, totaliza R$ 1.042.331,55 de receita.
Não foram apresentados em sede de defesa oral argumentos ou documentos visando
esclarecer a questionada divergência de R$ 78.492,43 entre o superávit apurado (R$
729.917,50) e o superávit evidenciado BALPAT e saldo em conta bancária BEES
11.672.698 A em 31/12/2017 (R$ 808.409,93), conforme abaixo demonstrado:
Fonte 605 (R$)
Royalties Estadual
Resultado do anexo do Balanço Patrimonial (a)

399.882,35

Receita conforme tabela 13 (b) (fonte 604 cf tabela 15)

1.042.331,55

Despesa Empenhada – conforme tabela 13 (c)

712.296,40

Superávit apurado (d= a + b – c) 31/12/17

729.917,50

Superávit evidenciado (BALPAT) 31/12/17

808.409,93

Saldo em conta bancária 31/12/17

808.409,93
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Diferença (Superávit apurado - Superávit evidenciado BALPAT/Saldo
em conta bancária)

78.492,43

Cumpre-nos ressaltar que, conforme orientação do MCASP: Fonte de Recursos é o
mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente
vinculados a órgão, fundo ou despesa, e o controle das disponibilidades financeiras por
fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua
execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos
orçamentários. Tal controle torna-se, portanto, condição indispensável para atendimento
ao parágrafo único do artigo 8º da LRF:
5. FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS
5.1. CONCEITO
(...)
Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de
fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo
orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de
indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas
despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem
dos recursos que estão sendo utilizados.
Assim, mesmo código utilizado para controle das destinações da receita
orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes
financiadoras da despesa orçamentária. Desta forma, este mecanismo
contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50,
inciso I da mesma Lei:
Art. 8º [...]
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.”
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as
seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio,
de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de
forma individualizada; (negritei)
Em relação à fonte 604 - Recursos de royalties Federal constata-se que o controle e
contabilização das disponibilidades financeiras foi realizado erroneamente na fonte "000 Recursos Ordinários". Ao se reconhecer recursos de royalties como se fossem recursos
próprios abre-se a possibilidade de estes serem utilizados em fins vedados pela
legislação. Salienta-se que tal procedimento também contribui para dificultar e até mesmo
burlar a fiscalização da aplicação dos recursos pelo Controle Externo.
Já a fonte 605 - Recursos de royalties Estadual, embora tendo os controles realizados na
fonte correta, apresentou divergência de saldo não esclarecido de R$ 78.492,43 entre o
superávit apurado e o superávit evidenciado BALPAT e saldo em conta bancária BEES
11.672.698 A em 31/12/2017.
Sendo assim, opina-se por manter o presente indicativo de irregularidade.
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2.3 Ausência de reconhecimento e evidenciação contábil da receita de recursos de
royalties Federal
Base Legal: arts. 35 e 98 a 100 da Lei 4320/64.
Conforme relatado na ITC 1225/2019:
DOS FATOS:
Conforme relatado no RT 083/2019:
Constata-se na tabela 13 que, de acordo com informação contida nos
demonstrativos contábeis, não houve recebimento de royalties de petroleo
na fonte 604. Entretanto, consultando-se o Sistema de Informações do
Banco
do
Brasil
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setorpublico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/repasse-derecursos/transferencias-constitucionais#/ - verifica-se que o Municípo obteve
a seguinte arrecadação de royalties:
Tabela 15: Royalties Petroleo – Sistema de Informações do Banco do Brasil
Em R$ 1,00
Data
recebimento
24/01/2017

do

FEP – Fundo Especial do
Petróleo
7.981,86

ANP – Royalties
ANP
129.725,89

TOTAL

24/02/2017

10.652,92

170.927,49

181.580,41

24/03/2017

10.248,33

156.335,04

166.583,37

29/03/2017

52,62

--

52,62

24/04/2017

8.890,27

136.782,37

145.672,64

22/05/2017

8.794,83

141.211,76

150.006,59

23/06/2017

8.660,75

134.750,20

143.410,95

21/07/2017

9.342,61

146.423,85

155.766,46

28/08/2017

8.765,28

133.509,28

142.274,56

28/09/2017

8.881,00

101.200,92

110.081,92

23/10/2017

8.993,82

139.841,98

148.835,80

24/11/2017

9.672,42

136.870,88

146.543,30

21/12/2017

10.441,49

143.778,26

154.219,75

TOTAL

111.378,20

1.214.369,50

1.782.736,12

137.707,75

Diante do exposto, há evidências do não reconhecimento da receita, motivo
pelo qual se propõe a citação do gestor para apresentar justificativa, tendo
em vista os artigos 35 e 98 a 100 da Lei 4320/64 e Normas Brasileiras de
Contabilidade (2016/NBCTSPEC).
DAS JUSTIFICA TIVAS:
Devidamente citado, Termo de Citação 116/2019, o gestor responsável
apresentou as seguintes justificativas:
Em análise ao apontado por este item, foi constatado que no
exercício de 2017 a contabilização das receitas oriundas de
Royalties Federal realmente não foram registradas com a fonte
de recursos 604, mas sim como recursos ordinários (conforme
balancete consolidado da receita em anexo) – ressalta-se aqui
que o somatório da segunda coluna Tabela 15 do referido
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relatório técnico está com valor errôneo, sendo o correto R$
1.671.357,92.
Contudo,
apesar
de
tal
equívoco
no
reconhecimento das receitas, as despesas com Royalties
Federal não foram utilizadas para pagamento de dívidas e
quadro permanente de pessoal, em atendimento ao Art. 8º da
Lei Federal 7990/89, mas tão somente para serviços e materiais
(conforme relatório de movimentação da conta 108.558-1 em
anexo).
Vale ressaltar ainda que no exercício de 2018 as receitas de
Royalties Federal foram devidamente registradas na fonte 604,
bem como suas despesas aplicadas conforme a mesma
vinculação.
O gestor acostou documentação de suporte para este indicat ivo de
irregularidade.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor,
entendemos que o mesmo não logrou êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 083/2019, verificou-se que não houve o
reconhecimento e a evidenciação contábil da receita de recursos de royalties
federal (fonte 604), nos termos dos demonstrativos contábeis encaminhados.
Em sua defesa, o gestor alegou que no exercício de 2017 a contabilização
das receitas oriundas de Royalties Federal realmente não foi registrada como
fonte de recursos 604, mas sim como recursos ordinários (fonte 000).
Aduziu, ainda, que apesar de tal equívoco no reconhecimento das receitas,
as despesas com royalties federais não foram utilizadas para pagamento de
dívidas e quadro permanente de pessoal, em atendimento ao art. 8º da Lei
Federal 7990/1989, mas tão somente para serviços e materiais.
Pois bem.
Conforme pontuado no item anterior desta ITC (item 2.2), identificamos que
não havia controle satisfatório sobre a utilização dos recursos relativos aos
royalties do petróleo repassados pela União. Neste item, temos que não
foram identificados o registro e a evidenciação das receitas desta fonte de
recursos.
E, adotando-se a mesma linha de raciocínio do item 2.2, temos que resgatar
o teor do parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar 101/2000,
definindo que ”os recursos legalmente vinculados à finalidade específica
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”.
Portanto, no caso concreto, é necessário que haja controle das
disponibilidades, por fontes de recursos, como medida basilar a fim de se
garantir que não haja déficits ou utilização indevida dos recursos financ eiros
em objeto diverso daquele a que se vincula. Ocorre que o erro na
evidenciação do registro da receita vai de encontro a esta orientação.
Assim e, considerando que não houve justificativas plausíveis quanto ao fato
de o registro das receitas de royalties não figurar na fonte correta,
especificamente da fonte de recursos 604; vimos não aceitar as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo
de irregularidade apontado no item 4.3.2.2 do RT 083/2019. [Sic]
NOTAS TAQUIGRÁFICAS 165/2019 (pág. 3):
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(...) O segundo item fala sobre “ausência de reconhecimento e evidenciação
contábil da receita de recursos dos royalties federal”. Que está ligado
diretamente com o primeiro. A área técnica tentou identificar as receitas dos
royalties, como não tinha a fonte 604, manteve o indício de irregularidade,
dando a entender que a prefeitura não tinha recebido esse recurso de
royalties ou tinha registrado de forma errônea. Nesse ponto, vou pedir
também a juntada do balancete da receita de 2017, onde comprovamos que
na parte de classificação da receita corrente desses recursos dos royalties
foram registrados exatamente na receita 1.7.21.22, na classe correta dos
recebimentos dos royalties federais o valor exato identificado pelo RT 083,
do Sistema de Informação do Banco do Brasil, demonstrando que houve sim,
então, esse reconhecimento dos royalties de petróleo. O único
reconhecimento, a única coisa que ficou faltando seria realmente a fonte
604. Então, temos a comprovação do valor exato registrado na categoria
exata, receita orçamentária do momento da sua arrecadação, porém não na
fonte de recurso 604. Que aí passou a ser registrado somente no exercício
de 2018. Concluindo, como podemos constatar, as manutenções dos
indicativos de irregularidades, de ambos os itens, são unicamente
relacionadas à pauta de fonte de recurso 604 na PCA 2017. Uma, referente
à discrepância na apuração do resultado financeiro, que já foi demonstrado e
aprovado que se refere ao valor de R$ 2.547,35 do extrato de aplicação, não
identificado anteriormente pela área técnica, e novamente sendo solicitada a
juntada ao processo. E outra, relativa à falta de evidenciação contábil da
receita dos royalties, que pode ser perfeitamente identificada no balancete
da receita de 2017. Inclusive na sua correta classificação e com valores
idênticos ao apurado pela área técnica. Dessa forma, acreditamos ter
eliminado qualquer dúvida remanescente. [Sic]
MEMORIAL 130/2019 (págs. 6-8):
O indicativo em referência aponta para a falta de reconhecimento das
receitas na fonte de recursos 604 - Royalties Federais.
Seguindo a mesma tese do item anterior, as receitas oriundas de Royalties
Federais foram registradas em 2017 (e em todos exercícios anteriores) como
fonte de recursos ordinários (000), o que provocou tal divergência quando
confrontada com as transferências de royalties obtida no Sistema de
Informação do Banco do Brasil.
Em sede de justificativa, apesar do não reconhecimento das receitas na fonte
de recursos 604, as mesmas são arrecadadas em conta bancária única
permitindo o controle das arrecadações e dispêndios mesmo que em fonte
de recursos ordinário (000). Ademais, através do Resumo Geral da Receita
de 2017 (em anexo) podemos observar que todas as receitas foram
registradas nos seus devidos códigos, dentro da conta sintética 172122
(neste ponto devemos destacar que o somatório da Tabela 15 do RT
083/2019 na coluna "ANP - Royalties ANP" esta digitado de forma errada R$
1.214.369,50 quando o correto seria R$ 1.671.357,92).
Destacamos ainda que demonstramos (como no item anterior) toda
movimentação da conta bancária a qual os recursos são executados, o
que configura por si só o mínimo de controle das receitas e despesas
oriundas de Royalties Federal, e vale ressaltar que a LOA de 2018 (e
2019), bem como sua execução, já consta a fonte 604 - Royalties Federais
de forma regular nas receitas e despesas, o que demonstra que 2017 foi o
último ano deste recurso com a fonte 000, mas reforçando que o mesmo foi
classificado corretamente em sua categoria nas receitas correntes e em sua
devida conta bancária.
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Desta forma, podemos observar que os itens 2.2 e 2.3 (4.3.2.1 e 4.3.2.2
do RT 083/2019) foram gerados a partir da falta da fonte 604 na LOA de
2017, porém, que após explanado novamente que os re cursos foram
reconhecidos corretamente nas suas devidas contas de receita; que foi
encaminhado extrato bancário/contábil (Extrato Bancário - Lógica
Contábil) demonstrando as movimentações dos referidos recursos
constando inclusive no próprio RT 083/2019 que não há evidencias de
utilização indevida dos recursos do Royalties Federal; que o extrato de
aplicação financeira da conta 108.558-1 dos royalties federais
demonstram exatamente o valor de R$ 2.547,35 ao final do exercício
(figurando o superávit financeiro de 2017 e suprindo o motivo que levou
a manutenção do indicativo de irregularidade do item 2.2), entendemos
que as informações apresentadas são consideravelmente satisfatórias
tanto para demonstrar que houve controle através da conta corrente,
como identificação das receitas dos royalties através da correta
classificação no plano de contas da receita.
Ademais. o equívoco no registro do recurso não gerou qualquer dano
ao erário ou mácula à presente prestacão de contas, além disso, o
Município se encontra totalmente regular perante a Corte de Contas, bem
como ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, obedecendo os prazos
e limites legais, não sendo razoável a manutenção dos indicativos, para
resultar em parecer pela rejeição das contas. [Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: Da mesma forma que o item anterior, de acordo com a defesa oral,
ficou esclarecido que a fonte 604 - Recursos de royalties Federal (conta BB 108.558-1
e 108.558-1 A - Royalties Petróleo, saldo em 31/12/2017: 2.547,35), em 2017 e exercícios
anteriores teve seu registro e contabilização realizados como recurso ordinário,
fonte 1 (Peça Complementar 6075/2018.)
Analisando-se o extrato bancário lógica contábil 2017 - Peça Complementar 6075/2018,
verifica-se:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A - Conta: 8 - 108.558-1 - ROYALTIES – PETROLEO
Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

(R$)

RECEITA
2.67
1.96
2,02

Total do Geral Receita

(889.
225,
90)

Resgate da conta 108.558-1 A para a conta 108.558-1

1.78
2.73
6,12

Arrecadação de Receita

DESPESA
638.

Movimentação Financeira Concedida Câmara Municipal De Marilândia (19/7,
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595,
25

18/8, 19/10, 21/11 e 19/12, montantes de R$ 127,719,05)

180.
000,
00

Transferência da Conta 108.558-1 para a conta BEES 6.160.162 - pagamento de
funcionários (30/03/2017)

12.0
00,0
0

Rateio consórcio pub. para trat. e dest. final adequada de res. Sólidos
(14/07/2017)

60.3
31,5
1

auxilio alimentação por meio de cartão eletrônico/magnético

34.4
82,0
1

Pasep

242,
00

Desp. Bancária

460.
000,
00

Transferência da Conta 108.558-1 para a conta 108.531-X FPM

482.
502,
80

Demais - Combustível, publicações, serviços de informática e locação de
software, generos alimentícios, iluminação pública, fogos de artif. e matl.
Esportivo "Campeões do Futuro"

803.
808,
45

Aplicação da conta 108.558-1 para a conta 108.558-1 A

2.67
1.96
2,02

Total do Geral Despesa

0,00

Dif. Rec. Desp.

0,00

Sdo Bco Conta: 8 - 108.558-1 - ROYALTIES – PETROLEO (TVDisp - 14 Prestação de Contas Anual 07006/2018-4)

2.54
7,35

Sdo
Bco
Conta:
108.558-1
A
ROYALTIES
PETROLEO Aplicação (TVDisp - 14 - Prestação de Contas Anual 07006/2018-4 e pág. 9,
Memorial 130/2019)

De acordo com o BALEXOR – Receita Royalties R$ 1.671.357,92, somada à Receita
Fundo Especial Do Petróleo – FEP 111.378,20 totaliza R$ 1.782.736,12, montante
compatível com o extrato bancário lógica contábil 2017 - Peça Complementar 6075/2018.
Conforme a defesa, a partir de 2018, tanto o planejamento na LOA como a execução
orçamentária, foram feitos dentro da fonte correta – 604 e, visando a comprovação,
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encaminhou às págs. 10-16 do Memorial 130/2019, Orçamento da Receita - Exercício De
2018, foi prevista na fonte 16040000 - Royalties do Petróleo, receita de R$1.850.000,00 e
16040000 - Royalties do Petróleo (FEP) R$ 115.000,00:

(...)

Por todo o exposto, considerando que houve reconhecimento e evidenciação contábil da
receita de recursos de royalties federal, opina-se por afastar a presente irregularidade.
Registre-se que a classificação incorreta na fonte diversa (10000000 - Recursos
Ordinários) foi considerada no item anterior.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, após a análise
dos argumentos e a mantença da irregularidade constante no aponte 4.3.2.1 do RT
83/2019, sobretudo em função da classificação incorreta de recursos dos royalties em
recursos próprios, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Marilândia, recomendando a
REJEIÇÃO da prestação de contas anual, na forma do art. 80, da Lei Complementar
621/2012.
Opina–se por determinar ao prefeito:

Adoção de medidas de controle e evidenciação fidedignas das informações
pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64
e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP). (Item 4.3.2.1 do RT 83/2019 e 2.2 desta Manifestação)

Parecer do Ministério Público de Contas 3982/2019:
[...]
Denota-se da MT 10308/2019-8 que a Unidade Técnica acolheu as justificativas da
responsável quanto às irregularidades constantes nos itens 4.1.1 (abertura de créditos
adicionais suplementares em montante superior ao autorizado em lei) e 4.3.2.2
(Ausência de reconhecimento e evidenciação contábil da receita de recursos de royalties
Federal) do RT 0083/2019-5, uma vez que os documentos apresentados foram
suficientes para saná-las.
Lado outro, manteve-se a infração elencada no item 4.3.2.1 – recursos recebidos a título
de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam
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discrepância na apuração do resultado financeiro da fonte de recursos, diante de graves
violações à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera a manifestação ministerial
01509/2019-9, no sentido de que seja emitido parecer prévio ao poder legislativo
municipal para a rejeição das contas em exame, haja vista a remanesce prática de grave
infração à norma legal, consoante art. 80, III, da LC n. 621/12.

Pois bem;
Da análise da Manifestação Técnica 10308/2019 verifica-se que foi mantida a
seguinte infração:
 Recursos recebidos a título de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na
apuração do resultado financeiro da fonte de recursos (item 4.3.2.1
do RT 083/2019 e 2.2 da ITC 1225/2019)
As conclusões do corpo técnico retratam que houve erro de contabilização bem como
foram evidenciadas divergências de saldos, nos seguintes termos:
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“Em relação à fonte 604 - Recursos de royalties Federal constata-se
que o controle e contabilização das disponibilidades financeiras foi
realizado erroneamente na fonte "000 - Recursos Ordinários".
(...)
“Já a fonte 605 - Recursos de royalties Estadual, embora tendo os
controles realizados na fonte correta, apresentou divergência de
saldo não esclarecido de R$ 78.492,43 entre o superávit apurado e o
superávit evidenciado BALPAT e saldo em conta bancária BEES
11.672.698 A em 31/12/2017”.
Não obstante o fato de que o corpo técnico ter evidenciado erro de contabilização
bem como a referida divergência de saldo, depreende-se que o indicativo de
irregularidade, ora mantido, não evidencia uma ação dolosa que colocou em risco a
aplicação dos recursos municipais.
Diante das argumentações antecedentes e apesar de não acolher as justificativas
apresentadas e pugnar pela manutenção do indicativo de irregularidade em
consonância com a área técnica e o Órgão Ministerial, entendo que este, por si só,
não configura a materialidade suficiente para ensejar a rejeição das contas objeto
desses autos.
Ademais, o município se enquadra dentro dos limites estabelecidos pela legislação
vigente, especialmente em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme
demonstrado pelo corpo técnico.

Portanto, ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir as fundamentações
exaradas na Instrução Técnica Conclusiva 1225/2019 e na Manifestação Técnica
10308/2019, corroboradas pelos Pareceres do Ministério Público de Contas,
divergindo, tão
encaminhamento,

somente, após a sustentação oral, quanto à proposta de
pugnando,

por

conseguinte,
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RESSALVAS DAS CONTAS do senhor do Geder Camata, Prefeito Municipal no
exercício de 2017.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em
parte o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 MANTER o seguinte indicativo de irregularidade passível de ressalva:
1.1.1. Recursos recebidos a título de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na
apuração do resultado financeiro da fonte de recursos (item 4.3.2.1
do RT 083/2019 e 2.2 da ITC 1225/2019)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal n. 7.990/89 c/c art. 2º da Lei
Estadual n. 10720/2017.
1.2 EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Marilândia,
recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS do senhor do
Geder Camata, Prefeito Municipal no exercício de 2017, conforme dispõem o inciso
II, do art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso II, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2019.
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1.3 DETERMINAR ao Prefeito para que adote medidas de controle e evidenciação
fidedignas das informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo
município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
1.4 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2019 – 40ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente/relator) e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (convocada).

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
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Secretária-adjunta das sessões
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